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 “O senhor é o meu pastor". Salmo 23 

Irmã Maria Hildegaris era a única filha do casal Schier, nascida em Stettin, hoje, Polônia. A 
família era luterana. Em 1936, sua infância feliz foi ofuscada pela morte súbita do seu pai. A 
segunda guerra mundial foi uma época difícil e formativa para Ilse. Sua cidade natal foi muito 
danificada por ataques aéreos. Assim foi a propriedade de seus pais e, a farmácia que 
possuíam, foi destruída. A escola foi transferida para a ilha de Rügen e mais tarde, por um ano, 
para Demmin/Pomerania. Neste local, ela obteve o certificado da escola secundária. 
No Outono de 1944, foi escalada para trabalhar na guerra. Juntamente com os outros, teve que 
cavar trincheiras perto da fronteira polonesa. Durante esse período, ficou muito preocupada 
com sua mãe, que estava exposta a terríveis ataques a bomba e que ficou gravemente 
enferma por causa das difíceis condições da guerra. Depois de ser removida pelas autoridades 
municipais para Gartz/Oder, teve que trabalhar em uma fábrica de armas. Dia 6 de março de 
1945, as pessoas foram expulsas de suas casas. Sob circunstâncias difíceis, por semanas, Ilse 
e sua mãe mudaram-se do leste para o oeste. Foram alojadas por agricultores da região sul de 
Oldenburg, região majoritariamente católica. Teve que trabalhar duro para auferir sua 
subsistência. Sua mãe morreu em abril de 1947. 
A difícil situação fez com que Ilse refletisse sobre o sentido da vida e quais seriam as 
perspectivas para o futuro. Nesse processo, descobriu a fé católica. Em dezembro de 1947, 
tornou-se membro da Igreja Católica.  
Com o apoio de benfeitores generosos, especialmente, graças as nossas irmãs em 
Cloppenburg, que a acolheram no internato, ela pode concluir o Ensino Médio. Em seguida, ela 
estudou para se tornar professora. De 1953 a 1955, deu aula na escola secundária das Irmãs 
em Cloppenburg. 
Em maio de 1955, Ilse respondeu ao chamado do Senhor para segui-lo e pediu admissão ao 
noviciado da Congregação em Coesfeld. Após sua formação religiosa, continuou seus estudos 
para se tornar professora de Ensino Médio. Foi professora em diferentes escolas da 
Congregação. Estudantes e colegas confiavam nela e a estimavam por causa de suas aulas 
bem preparadas, sua bondade e sua prontidão para ajudar. Além do seu apostolado como 
professora, por muitos anos, Irmã Maria Hildegaris participava de um círculo literário e de um 
círculo bíblico. Mesmo aposentada, continuou em ambos os círculos. Auxiliava professores e 
estudantes na biblioteca da Liebfrauenschule, Coesfeld e na biblioteca no Kloster Annenthal. 
Nos últimos anos, começou a apresentar sinais de demência que se tornavam cada vez mais 
óbvios. Durante esta fase da vida, uma coirmã a acompanhava com generosidade e grande 
amor. Até a morte, a irmã foi muito resoluta, mas na medida do possível, suas coirmãs e 
funcionários a ajudavam. Seus amigos também a acompanharam fielmente. Pensando bem, é 
consolador para nós que dois amigos de Bonn a visitaram poucos dias antes da sua morte e 
ela passou várias boas horas com eles. 
Que estas últimas alegrias na terra possam levar a Irmã Maria Hildegaris para a profunda e 
interminável felicidade de estar para sempre com o Senhor, o bom pastor. 


